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04 DECEMBER 2018

VAN 9.30 TOT 15.00 UUR

AAN DE SLAG MET HET

UITNODIGING

OMGEVINGSPLAN 

IN DE P10 

PROGRAMMA

09.30 - 10.00 uur

10.00 - 10.15 uur

 

10.15 - 11.00 uur

 

11.00 - 12.15 uur

12.15 - 13.15 uur

13.15 - 14.30 uur

14.30 - 15.00 uur

GEMEENTE HOF VAN TWENTE

DE HÖFTE 7 

7471 DK GOOR

Beste collega, 

 

Werk je voor een van de P10-gemeenten en wil je wat meer 

weten over het omgevingsplan in relatie tot het platteland? 

Dan ben je van harte welkom aanwezig te zijn bij de Dag van 

het Omgevingsplan. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd 

bij gemeente Hof van Twente in Goor.  In deze uitnodiging 

vind je het programma een toelichting en de mogelijkheid om 

je aan te melden.

 

Na de ontvangst en het plenaire deel, kun je kiezen uit 

verschillende parallelsessies:

# 1 / Het omgevingsplan: aanpak, beschikbare hulpmiddelen

# 2 / Het DSO

# 3 / Omgevingswet vraagt om anders werken

# 4 / Andere kerninstrumenten

 

Een toelichting op de sessies vind je op het bijgevoegde 

informatieblad. Aanmelden kan tot 28 november. 

We zien je graag op 4 december in Goor!

 Ontvangst

 Welkom en korte schets Harry Scholten

(wethouder Hof van Twente)

Schets actuele stand van zaken &

toelichting onderwerpen

parallelsessies 1 en 2

lunch

parallelsessies 3 en 4

korte afsluiting

Parkeren kan voor het gemeentehuis. Aan de rechter kant kunt u 

gratis parkeren, links is een blauwe zone met een limiet van 2 uur.

AANMELDEN

>
>
>
>Werkgroep Omgevingswet P10

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEX9ikAwWgd6wygl4rTsk-orynQWxd95dvFTV80xxk4GlxOQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEX9ikAwWgd6wygl4rTsk-orynQWxd95dvFTV80xxk4GlxOQ/viewform?usp=sf_link


 

Het afgelopen jaar zijn diverse pilots en praktijkproeven uitgevoerd 

voor het omgevingsplan. Ook zijn de eerste concepten voor 

staalkaarten opgeleverd; de DSO-standaarden gaan richting 

afronding.

In deze sessie informeren we over het instrument omgevingsplan en 

gaan we vanuit juridisch, inhoudelijk en informatiekundig perspectief 

aan de slag met het voorbereiden op het omgevingsplan. We 

bespreken specifiek de vraagstukken in het landelijk gebied en de 

opties voor gemeenten om in de komende 3 tot 6 maanden stappen 

te zetten.

Actuele stand van zaken

#1 Het omgevingsplan: 

aanpak beschikbare hulpmiddelen

#2 Het DSO

#3 Omgevingswet vraagt om anders werken

#4 Andere kerninstrumenten

INFORMATIEBLAD

 PARALLELSESSIES OMGEVINGSPLAN

AANMELDEN

>>>>>>>>>>>>

 

De VNG geeft een korte toelichting op de actuele stand van zaken van 

het wetgevingstraject en de ondersteuning die door VNG en Aan de 

slag aan gemeenten wordt geboden. Aansluitend vertellen de 

deelsessie-begeleiders in een pitch wat tijdens deze sessies kan 

worden verwacht.

 

We bespreken de actuele stand van zaken van het DSO, zowel de 

landelijke ontwikkelingen als de ondersteuning die vanuit VNG 

wordt geboden. Specifiek bespreken we wat een gemeente de 

komende tijd aan stappen kan zetten om zich voor te bereiden op 

de aansluiting op het landelijk stelsel.

 

Om de verbeterdoelen van de Omgevingswet te bereiken is naast het 

ontwikkelen van nieuw juridisch instrumentarium vooral ook een 

nieuwe manier van werken nodig. De Omgevingswet vraagt om 

ruimte geven, vertrouwen, samenwerken en samenspel. Zowel binnen 

de gemeente als met andere overheden. Hoe het ‘anders werken’ er 

in het kader van de Omgevingswet uitziet bepaalt elke gemeente op 

basis van haar ambitieniveau, haar historie en de eigenheid van de 

organisatie. Wat zijn de vraagstukken en (politieke) prioriteiten die je 

met de Omgevingswet kunt aanpakken, versnellen en doorbreken? 

Bijvoorbeeld gebieds(her)ontwikkeling, aanpak leegstand, of het 

realiseren van een klimaatneutrale stad. Waar een natuurlijke relatie 

ligt met organisatievernieuwing of gebiedsgericht werken. Door te 

redeneren vanuit gemeentelijke vraagstukken, is het invoeren van de 

Omgevingswet niet een opgave op zich. De Omgevingswet is een 

instrument om opgaven aan te pakken. Na het volgen van deze 

workshop weet u beter hoe het instrument omgevingsplan gebruikt 

kan worden om ambities te realiseren.

 

Het stelsel van de Omgevingswet gaat uit van minder regels en 

meer vertrouwen in de mensen die ermee werken. Dit betekent 

dat u zelf moet nadenken over wat de Omgevingswet en de 

instrumenten voor uw werk betekenen. De Omgevingswet biedt 

hiervoor zes kerninstrumenten waarmee de fysieke leefomgeving 

wordt beheerd en benut. In deze sessie bespreken we deze 

kerninstrumenten en hun onderlinge relatie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEX9ikAwWgd6wygl4rTsk-orynQWxd95dvFTV80xxk4GlxOQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEX9ikAwWgd6wygl4rTsk-orynQWxd95dvFTV80xxk4GlxOQ/viewform?usp=sf_link

